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Hudební cyklus nabídne 
latinskou duchovní hudbu 

Jána Šimbrackého

Hudební cyklus poslechových po-
řadů nazvaný Církevní rok v hudbě 
pokračuje v novém roce další částí. 
V úterý 7. ledna zavede posluchače na 
Slovensko.

„Budeme poslouchat opravdu výteč-
nou nahrávku děl Jána Šimbrackého, 
který je jednou z nejvýznamnějších 
osobností slovenské barokní polyfo-
nie,“ říká zakladatel cyklu Církevní 
rok v hudbě Vít Rozehnal a dodává, 
že o jeho životě se toho ví poměrně 
málo. Z jeho vlastní tvorby se přitom 
zachovalo jedenapadesát děl, kte-
rá jsou svědectvím vysoké umělecké 
kultury na území Slovenska v první 
polovině 17. století. Setkání s hudbou 
proběhne v úterý 7. ledna od 19 hodin 
ve zkušebně Scholy od Sv. Jana Křti-
tele ve Farním středisku na Kostelním 
náměstí 4. 

Jana Křížka vystřídá 
v Jílkově Galerii 

Ludmila Padrtová

Barevné kresby sochaře a malíře 
Jana Křížka ze sbírky Galerie moder-
ního umění v Roudnici nad Labem 
jsou k vidění v Galerii J. Jílka v jed-
nom z křídel Domu kultury. Výstava 
nazvaná „Praznaky“ potrvá do 5. led-
na.

Druhý lednový týden vystřídá Jana 
Křížka malířka, kreslířka a fotografk a 
Ludmila Padrtová. Výstava nesoucí 

název „V radosti z malby“ znovu po 
padesáti letech bude zahájena ver-
nisáží ve středu 8. ledna v 18 hodin 
a potrvá do 2. února. 

V knihovně vystaví snímky 
z Indonésie Hana Svobodová 

„Nahlédnutí pod krunýř aneb co pálí 
Indonésii?“ je název výstavy fotografi í 
Hany Svobodové, jež bude v Městské 
knihovně v ulici 17. listopadu k vidění 
od 9. ledna do 27. února. Hana Svo-
bodová ukončila v červnu roku 2011 
studium na přírodovědecké fakultě 
v Praze, kde se zabývala mořskými 
želvami a příčinami jejich ohrožení. 

V roce 2004 se v Mexiku zúčastnila 
projektu na ochranu těchto plazů, v In-
dii v roce 2006 pomáhala při výzkumu 
opic hulmanů posvátných a v Indonésii 
se snaží přispívat k ochraně mořských 
želv. Setkat se s ní budou moci zájemci 
osobně na besedě, která je naplánována 
na čtvrtek 23. ledna. Začíná v 17 hodin 
a vstupné je čtyřicet korun.

Jiří Kolbaba promítne 
fotografi e z cesty 

po Antarktidě

Populární dobrodruh a cestopisný 
zpravodaj rádia Impuls Jiří Kolbaba se 
vrací do Šumperka. Tentokrát s novou 
vizuální show Modrobílé ticho - tajupl-
ná Antarktida, která nadchne každého 
milovníka přírody a dálek.

Známý fotograf uskutečnil do Antar-
ktidy tři strhující cesty. Pořad popisuje 
první dvě, které se uskutečnily pomocí 
ruského ledoborce a argentinských vo-
jenských letadel. Dobrodruh vystoupí 
v Domě kultury Šumperk ve čtvrtek 

23. ledna od půl osmé večer. Vstupné 
je v předprodeji 150 korun, v den akce 
podraží o čtyřicet korun.

Slavnosti mudrců 
se odehrají ve Švagrově

Středisko ekologické výchovy ve 
Švagrově chystá na víkend od 11. do 
12. ledna Slavnosti mudrců. Určen je 
rodičům s dětmi, které zde čeká zkou-
mání zázraků přírody formou pokusů 
a hrátek, putování zasněženou krajinou 
kolem Švagrova na sněžnicích nebo 
běžkách a večerní dramatizace příbě-
hu o třech mudrcích. Bližší informace 
k víkendovému pobytu sdělí Mirko 
Kantorek, tel.č. 725 082 503, kantorek@
doris.cz.

Do Šumperka 
se chystá Tony Ackerman

Americký kytarista Tony Ackerman 
účinkoval desetiletí v jazzové dvojici 
s Martinem Kratochvílem, s nímž vy-

dal devět alb a odehrál tisíce koncertů 
u nás, v Evropě či USA. Fenomenální 
jazzový kytarista zavítá po mnoha le-
tech do Šumperka, kde měly jeho kon-
certy vždy mimořádný ohlas. Brilantní 

muzikantské cítění předvede na pěti 
různých kytarách ve středu 29. ledna od 
19.30 hodin v G-klubu v Domě kultury.

Krásno hraje kino Oko 
od 30. ledna

Film Krásno, který se z velké čás-
ti natáčel letos v květnu v Šumperku 
a okolí, bude mít v kině Oko premiéru 
30. ledna. Šumperský rodák Ondřej So-
kol se při psaní scénáře inspiroval sku-

tečnými události, jednu z hlavních rolí 
přitom hraje i samotné město. Hlavní 
hrdinové Ondřej Sokol a Martin Finger 
se jako dva kamarádi do Šumperka vra-
cejí po dvaceti letech. Společně se pak 
snaží se objasnit úmrtí matky jednoho 
z nich, chtějí vypátrat jejího vraha. Tím 
roztočí sled zajímavých událostí, které 
vygradují překvapivou pointou.

 Zpracovala Z. Kvapilová
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Tipy Živé brány Jeseníků aneb kam za kulturou v lednu 

Hana Svobodová zavede poslucha-
če do Indonésie.  Foto: -hs-

Tony Ackerman se po letech vrací 
do Šumperka.  Foto: archiv

Premiéra fi lmu Krásno proběhne 
koncem ledna.  Foto: archiv

Vernisáž výstavy Ludmily Padr-
tové proběhne ve středu 8. ledna. 

 Foto: J. Kolbaba

Součástí čísla je příloha 
Šumperk – Živá brána Jeseníků

Vyzdobené ulice a trhy navozují vánoční čas

Vánoční atmosféru umocňují 
v Šumperku nejen nazdobené stromy 
na náměstí Míru u radnice a na tzv. 
„Točáku“, ale také trhy. Dnes přitom 
v 18 hodin končí třídenní Vánoční 
zabijačkové trhy na náměstí u radni-
ce. Trhy nazvané „Vánoce na Točáku“ 
pak hostí centrum města až do úterý  
24. prosince do 14 hodin. Prodejci 
v dřevěných stáncích zde nabízejí od 
deváté ranní do deváté večerní stylové 
vánoční zboží, cukroví, grilované uze-
niny, medovinu, punč, svařené víno 
a další pochutiny.

Letošní novinkou je akce nazvaná 
„Šumperské vánoční zvonění u radnice“, 
kterou připravila místní radnice ve spo-
lupráci se SVČ Doris a restaurací U Bí-
lého psa. V jejím rámci proběhly včera 
dílničky pro děti, dnes je pak na pro-
gramu od 15.15 hodin vystoupení dětí 

z mateřské školy Pohádka a v 16.30 ho-
din premiérové vánoční zvonění u rad-
nice, kterým chtějí pořadatelé založit 
novou tradici. Tečkou bude v 17 hodin 
vystoupení Dechového orchestru místní 
Základní umělecké školy.

Předvánoční čas je i dobou koncertů. 
Většina z nich již proběhla, veřejnost 
tak čeká pouze poslední adventní kon-
cert v neděli 22. prosince, na němž se 
představí členové rodiny Meislových. 
Zpěvačku Petru Meislovou doprovodí 
dcera Petra na violoncello a manžel Jan 
na varhany. Dějištěm bude od 16 hodin 
evangelický kostel na náměstí Svobo-
dy. Vybrané peníze přitom pomohou  
sobotínskému středisku Diakonie 
Českobratrské církve evangelické. Již 
tradičně pak chystá na první svátek vá-
noční Schola od sv. Jana Křtitele Českou 
mši vánoční Jakuba Jana Ryby, jež zazní 

ve středu 25. prosince od 16.30 hodin 
v klášterním kostele.

Blížící se Vánoce dýchnou na pří-
chozí také v Galerii Šumperska. V ní je 
až do 19. ledna k vidění výstava nazva-
ná „Řezbářské betlémy ze sbírek VM 
v Šumperku od řezbářů ze šumperské-
ho regionu“.  Pokr. na str. 3

Předvánoční čas prožívají obyvatelé Šumperka již popatnácté s cyklem adventních koncertů. Během toho druhého, v ne-
děli 8. prosince, rozezněly kostel sv. Barbory židovské písně v podání souboru Avonotaj a sólový zpěvák Jan Firla.  
 Foto: P. Kvapil

Nominujte 
do Cen města Šumperka 

a vyhrajte zážitky!

Zasláním nominace se automaticky 
zúčastňujete slosování o vstupenky 

na slavnostní večer předávání 
Cen města Šumperka 

(12. dubna 2014), na vybraná 
představení Divadla Šumperk 

a na filmy v kině Oko Šumperk, 
o poukázky do kavárny 

U Bílého psa, restaurace Opera 
a další ceny.

Nominace navrhujte 
v kategoriích Kultura, 

Sport, Významný počin v sociální 
a humanitární oblasti, 

Vzdělávání, Podnikání - drobné 
podnikání, Podnikání - výrobní 
společnosti, Životní prostředí 

a ekologie, Cena mladých, 
Cena za přínos městu, 

Architektura - novostavba 
a Architektura - rekonstrukce. 
Návrhy na udělení Ceny města 

lze zasílat do úterý 
31. prosince. Více informací 

naleznete na www.sumperk.cz.

Krásné a poklidné 
vánoční svátky 
a v roce 2014 
hodně pohody 
a samé dobré 
zprávy přeje všem 
svým čtenářům 
redakce a redakční rada 
Šumperského 
zpravodaje
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Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo města Šumperka na 
svém zasedání ve čtvrtek 12. prosince 
roku 2013

* po dlouhé diskuzi vzalo na vědo-
mí pořízení územních studií dvou 
lokalit ohraničených ulicemi Šumav-
ská, Erbenova, Fibichova, Temenická, 
Langrova a J. z Poděbrad v jedné části 
města a ulicemi Revoluční, nám. Svobo-
dy, Čsl. armády a Lidická v druhé části 
města. V této souvislosti vzali na vědo-
mí dopis manželů Doubravových, jež 
bydlí v Evaldově ulici a kterým se nelíbí 
plánovaná výstavba parkovacích míst 
v této ulici, a také petici občanů „Zelené 
sídliště“ proti územní studii lokality Er-
benova – Fibichova. Zástupci petičního 
výboru a občané bydlící v této lokalitě 
byli na jednání zastupitelstva přítomni. 
Více informací v příštím čísle.

* schválilo dodatky ke zřizovacím 
listinám příspěvkových organizací zři-
zovaných městem Šumperkem.

* vzalo na vědomí kronikářský zápis 
za rok 2011.

12,654 milionu korun činily v roce 
2012 náklady na sběr a svoz netříděné-
ho komunálního odpadu v Šumperku. 
Při počtu 27 253 poplatníků tak vychá-
zejí náklady na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu na každého z nich 
na 464 koruny, což je o pětačtyřicet ko-
run méně než v roce 2011. O tuto část-
ku se snížil příspěvek z jiných zdrojů,  
kterým je dotován systém nakládání 
s komunálními odpady. A je třeba připo-
menout, že z poplatku jsou dále hrazeny 
náklady spojené s provozem sběrných 
dvorů a svoz tříděného odpadu. 

Za svoz odpadu tak budou Šumpera-
né v příštím roce platit stejně jako letos. 

Ten, kdo má vlastní popelnici, zaplatí 
564 koruny, s pronájmem popelnice 
pak činí poplatek 612 korun. Stanoví 
to nově přijatá obecně závazná vyhláš-
ka č. 5/2013 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů. Stejně jako 
letos nebudou poplatek v Šumperku 
platit ti, kteří zde sice mají trvalé byd-
liště, ale déle než šest měsíců se zdržují 
v místech, kde se platí za svoz odpadu 
podle zákona o odpadech. To se týká 
především Prahy, ale také sousedního 
Nového Malína. Podmínkou osvoboze-
ní od poplatku je samozřejmě doložení 
skutečnosti, že občan platí poplatek ně-
kde jinde. Poplatek za nezletilé dítě pak 
jsou povinni hradit rodiče nebo jeho zá-
konní zástupci a za popelnice platí i ci-
zinci žijící ve městě déle než devadesát 
dnů. Kromě roční, pololetní a čtvrtlet-
ní platby je přitom možná také úhrada 
měsíční. 

Projekt v hodnotě 1,6 miliardy korun, 
zaměřený na rekonstrukci kanalizač-
ní sítě a čistíren odpadních vod v pěti 
městech na Šumpersku, jenž nese název 
„Zlepšení kvality vod horního povodí 
řeky Moravy – II. fáze“, se po dlouhých 
průtazích snad konečně dočká realiza-
ce. Společnost Vodohospodářská zaří-
zení Šumperk, a.s. na něj získala dotaci 
z Fondu soudržnosti. Šumperští zastupi-
telé již v roce 2006 schválili, aby součástí 
zadání veřejné zakázky byl i dílčí projekt 
č. 2 „Šumperk – kanalizace“. O čtyři 
roky později pak schválili zapracovat 
do rozpočtu města na rok 2011 částku 
7,2 milionu korun a do rozpočtu roku 
2012 sumu 4,766 milionu na zajištění 
spolufinancování druhé fáze zmíně-
ného projektu. Vzhledem k průtahům 
však bylo potřeba splatnost spolufinan-
cování několikrát odkládat. Naposledy 
schválili tento odklad zastupitelé na 
svém letošním prosincovém zasedání 
s tím, že příští rok bude v rozpočtu na 

tuto akci vyčleněno pět milionů a v roce 
2016 6,966 milionu korun. 

Společnosti VHZ se navíc podařilo 
získat od Státního fondu životního pro-
středí půjčku na zajištění spolufinanco-
vání projektu ze strany měst Zábřehu 
a Mohelnice ve výši sto třiceti milionů 
s jednoprocentním fixním úrokem, do-
bou splatnosti deset let a první splátkou 
jistiny po ukončení stavební realizace, 
tedy v roce 2016. Zábřeh ale této výhod-
né možnosti způsobu spolufinancování 
nevyužil, neboť si zajistil potřebné fi-
nance vlastním komerčním úvěrem. 

„Nyní se tak nově nabízí možnost 
využít část z pětasedmdesáti milionů 
původně určených pro Zábřeh pro dal-
ší města zapojená do projektu – tedy 
Šumperk, Hanušovice a Loštice. V na-
šem případě by šlo o dvanáct milionů 
korun, z nichž bychom navíc neplatili 
žádný úrok, protože ten by šel dle do-
hody přijaté na jednání představenstva 
společnosti k tíži VHZ,“ uvedl šumper-
ský místostarosta Petr Suchomel, podle 
něhož by tato půjčka byla pro město vel-
mi výhodná. Město by ji splácelo v le-
tech 2016-2025, ročně by přitom šlo asi 
o 1,2 milionu. „Tuto částku náš rozpočet 
bez jakýchkoli problémů unese. Byla by 
škoda toho nevyužít. Příští rok bychom 
tak mohli dát do rozpočtu města na rea-
lizaci dalších investičních projektů měs-
ta o pět milionů a v roce 2015 o sedm 

milionů více,“ podotkl Suchomel. 
Pokud Státní fond životního prostře-

dí změnu schválí, zastupitelé dosavadní 
smlouvu s VHZ na spolufinancování 
projektu z vlastních rozpočtových zdro-
jů v letech 2014-2015 ukončí. V této 
souvislosti vzali na vědomí znění ruči-
telského prohlášení, jež bude uzavřeno 
mezi Šumperkem a zmíněným fondem 
s tím, že smlouva o převzetí ručitelské-
ho závazku ve výši asi dvanácti milio-
nů musí být schválena zastupitelstvem. 
Současně schválili příslib vystavení to-
hoto ručitelského prohlášení.   

* ZM schválilo prodej čtyř bytů 
v domě v ulici Gen. Svobody 7 stáva-
jícím nájemníkům s tím, že město jim 
poskytlo finanční příspěvek na opravu 
společných částí domu. Jeden byt ve 
zmíněném domě, který byl bez nájem-
ního vztahu, již místní radnice prodala. 
Poslední neprodaný byt, v němž bydlí 
nájemník, jenž o jeho koupi neprojevil 
zájem, nabídne město v dražbě s břeme-
nem nájemního vztahu.

* schválilo prodej sto kusů akcií na 
majitele společnosti ŠMR a.s. v nomi-
nální hodnotě tisíc korun za kus Aleně 
Michálkové, jedné z akcionářek spo-
lečnosti ŠMR. Město tak již v této spo-
lečnosti nebude mít žádný majetkový 
podíl. Zpracovala Z. Kvapilová

S účinností od 1. ledna 2014 schválili 
šumperští zastupitelé na svém prosinco-
vém jednání rozpočtové provizorium. 
Podle něj město „pojede“ až do doby 
schválení nového rozpočtu města, tedy 
nejméně do 23. ledna.

„Nejde o žádnou novinku. Tento 
pragmatický postup volíme dlouhodo-
bě a osvědčil se. Přínosný je zejména 
v tom, že nám nehrozí situace, že nezná-
me základní vstupy, ale výstupy plánuje-

me,“ uvedl předseda finančního výboru 
František Merta. Druhým důvodem 
provizoria je podle místostarosty Petra 
Suchomela již tradiční záměr předložit 
návrh rozpočtu ke schválení v komplex-
ní podobě, včetně zapracování přebytku 
hospodaření z minulých let. 

Rozpočtové provizorium umožňuje 
uvolnit měsíčně na provozní a mzdové 
výdaje města, včetně příspěvkových or-
ganizací zřízených šumperskou radnicí, 

maximálně jednu dvanáctinu z posled-
ního schváleného rozpočtu k 31. prosin-
ci 2013. „Výjimkou je společnost Pontis, 
které uvolníme v lednu nikoli jednu 
dvanáctinu, ale jednu šestinu ze schvá-
leného rozpočtu roku 2013,“ sdělil mís-
tostarosta Suchomel. Další finance lze 
podle něj v rámci provizoria uvolňovat 
na rozpracované investiční akce. Nové 
investice pak mají červenou až do doby 
schválení rozpočtu pro rok 2014. 

Letem šumperským zastupitelským světem

OPRAVA

V minulém čísle Šumperského 
zpravodaje bylo v článku „S kinem 

Oko ho pojí šestapadesát let“ 
uvedeno, že předchůdcem kina Oko 
bylo kino Saxinger. Na tuto mylnou 
informaci upozornili redakci čtenáři 

Zpravodaje Miloš Kubíček a Pavel 
Hýbl. Kino Saxinger, otevřené v roce 

1921, se později přejmenovalo na 
kino Svět. Předchůdcem „Oka“ bylo 
kino Varietté, uvedené do provozu 
20.12. 1928, později přejmenované 

na Kapitol. 

Začátkem roku „jede“ město podle rozpočtového provizoria

Za svoz odpadu budou Šumperané 
v příštím roce platit stejně jako letos.                                        
 Foto: -zk-

Ilustrační foto: -zk-

Vyhláška o poplatku 
za svoz odpadu prošla 

„kosmetickou“ úpravou

Ze světa majetkoprávních 
záležitostí

Na financování projektu 
rekonstrukce kanalizace 

chce město využít 
výhodné půjčky
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Vánoční slovo/Informace

Vyzdobené ulice a trhy navozují vánoční časMěsto se chystá 
rozdělit granty 
a dotace

Granty a dotace chce v příštím 
roce opět rozdělit šumperská radnice. 
Šumperk tímto způsobem již něko-
lik let podporuje ze svého rozpočtu 
pořádání neziskových akcí a činnost 
organizací, které pracují s dětmi a mlá-
deží v oblasti sportu, kultury a volného 
času, a zajímavou finanční injekci mo-
hou získat rovněž organizace zaměřené 
na zdravotně sociální oblast.

Podrobné znění podmínek a organi-
zační pokyny naleznou zájemci od pon-
dělí 23. prosince na internetové adrese 
www.sumperk.cz. Žádosti pak začnou 
podatelny šumperské radnice na náměs-
tí Míru 1 a v Jesenické ulici 31 přijímat 
ve čtvrtek 2. ledna úderem osmé ranní. 
Bližší informace přineseme v příštím 
čísle, jež vychází ve středu 8. ledna. 
 -red-

V první polovině roku 2014 bude 
probíhat aktualizace Strategické-
ho plánu rozvoje města Šumperka 
(SPRM) na léta 2014-2020. Místní 
radnice chce oslovit občany, kteří mají 
zájem o budoucnost města, aby se 
účastnili přípravy tohoto dokumen-
tu. Aktivně se mohou zapojit dvěma 
způsoby.

1. Předkládání podnětů ke Strate-
gickému plánu rozvoje města

Budeme rádi, pokud s aktualizací 
Strategického plánu pomůžete tím, 
že předložíte své podněty na aktivity 
a projekty, které by se ve Strategickém 
plánu měly objevit, nebo které by tímto 
dokumentem měly být řešeny. Veškeré 
podněty budou projednány v pracov-
ních skupinách.

2. Osobní zapojení se do činnosti 
pracovních skupin

K aktualizaci Strategického plánu 
bude vytvořeno pět pracovních skupin, 
které budou tematicky rozděleny dle 
jednotlivých hlavních témat Strategic-
kého plánu. Jedná se o skupiny:

- Infrastruktura (dopravní systém, 
kanalizační a vodárenská síť, rozvojové 
plochy pro bydlení, průmysl a služby);

- Vzdělávání, mládež, občanská spo-
lečnost (vzdělávání, bydlení, volný čas, 
činnost neziskových organizací);

- Bezpečnost ve městě (bezpečnost, 
požární a civilní ochrana);

- Životní prostředí (ovzduší, odpady, 
zeleň);

- Kultura, sport a cestovní ruch 
Pracovní skupiny se sejdou minimál-

ně třikrát v první polovině roku 2014.
Pokud se chcete do činnosti někte-

ré z těchto pracovních skupin zapojit, 
zašlete své kontaktní údaje spolu s ná-
zvem skupiny, o kterou máte zájem, na 
e-mail: veronika.lukasova@sumperk.cz. 
nejpozději do pátku 10. ledna 2014. Pra-
covníci oddělení strategického rozvoje 
vás budou kontaktovat se sdělením kon-
krétních termínů jednotlivých schůzek.

Své připomínky a podněty ke Stra-
tegickému plánu nebo náměty na akti-
vity, které by se ve Strategickém plánu 
měly objevit, zasílejte rovněž na výše 
uvedený e-mail, případně písemně na 
adresu: Městský úřad Šumperk, odbor 
strategického rozvoje, ÚP a investic, Je-
senická 31, 787 01 Šumperk.

Stávající Strategický plán rozvo-
je města je k dispozici na webových 
stránkách města www.sumperk.cz pod 
odkazem Rozvoj města nebo přímo na 
http://www.sumperk.cz/cs/podnikatel/
strategicke-dokumenty.html

Telefonické informace k aktualizaci 
SPRM podá na tel.č. 583 388 355 Eva 
Mičkechová, vedoucí oddělení strate-
gického rozvoje.

E. Mičkechová, vedoucí oddělení 
strategického rozvoje

Nový jízdní řád vlakové dopravy za-
čal platit v neděli 15. prosince. Cestující 
z regionu by mohlo potěšit, že v Zábře-
hu na Moravě začaly zastavovat všech-
ny expresní vlaky kategorií EuroCity 
a InterCity. Kromě nich mohou využít 
i vlaky soukromého dopravce RegioJet. 

„Zastavování expresů v Zábřehu 
je zásadní pro celou oblast Šumper-
ska a Jesenicka. Jízdní doba z Jeseníku 
a Hanušovic do Prahy se tím zkrátí až 
o třicet minut,“ řekl ředitel Koordináto-
ra Integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje Jaroslav Tomík. Po 
většinu dne tak lze každou hodinu vy-
užít spojení s Prahou i slovenskou Žili-
nou, každé dvě hodiny se lidé dostanou 
přímým vlakem na Ostravsko a Valaš-
sko a přímé spoje jedou i do Košic, Zvo-
lena, Zlína nebo Veselí nad Moravou.

Radost z nových spojů ale kazí fakt, 
že cestující ze Šumperka a od Jeseníku 
musejí v Zábřehu na expres do Prahy 
poměrně dlouho čekat. Osobní vlaky 
od Šumperka totiž přijíždějí do Zábře-
ha pět minut po odjezdu EuroCity do 
Prahy. Musejí tak vyjet dřív a v Zábřehu 
čekat víc než třicet minut. A podobné 
to je i v opačném směru. Expres z Prahy 
přijíždí pět minut po odjezdu osobního 
vlaku do Šumperka. „Jízdní řády dálko-
vé dopravy se chystaly už v březnu. Na 
ně potom navazuje regionální doprava. 
Poté ale došlo k nečekané úpravě jízd-
ních dob a posunu odjezdů u dálkových 
vlaků, takže návaznost nevyšla úplně 
tak, jak jsme si představovali. Pokusí-
me se upravit jízdní řády regionálních 
vlaků, aby byly zajištěné přípoje,“ slíbil 
Tomík. -red-

Trhy nazvané „Vánoce na Točáku“ hostí centrum města až do úterý 24. prosince do 
14 hodin.   Foto: P. Kvapil

Máte zájem o práci ve skupinách k aktualizaci 
Strategického plánu rozvoje města Šumperka na léta 2014-2020? 

Přihlaste se nejpozději do pátku 10. ledna 2014!

Chcete ovlivnit budoucnost města? 
Zapojte se do aktualizace územního plánu

Začal platit nový jízdní řád

Vážení a milí přátelé!
Opět se přiblížila doba vánočních 

svátků. Chvíle, kdy se budeme setkávat 
s přáteli a známými kolem rozsvícených 
vánočních stromů u radnice a na „Točáku“ 
při některém z vánočních programů, nebo 
jen tak na kus řeči s pohárkem svařeného 
vína či punče. Na Štědrý den a v dalších 
dnech svátečních se pak jistě setkáme se 
svými nejbližšími, rodinou a především 
dětmi v teple našich domovů.

Přeji vám, abyste celý čas vánoční pro-
žili v pohodě a beze spěchu, abyste zvládli 
v klidu předvánoční nákupy, pečení a va-
ření, jednoduše vše, co k Vánocům patří.  

 
 Krásné prožití Vánoc přeje 

Zdeněk Brož

Pokr. ze str. 1
Výstava ukazuje betlémy vyře-

závané ze dřeva od regionálních  
neprofesionálních autorů - zejména 
těch současných. Nechybějí ale ani 
betlémy staré více než sto let ze sbírek 
Vlastivědného muzea.

A pokud vám není lhostejný osud 
těch nejmenších, kteří nepoznali 
„teplo domova“, můžete jim udělat 
radost dárkem pod Strom splněných 
přání. Ten letos vyrostl před kavár-
nou PředMěstí v ulici Gen. Svobody 
a zdobí jej několik desítek konkrét-
ních přání malých obyvatel Dětského 
centra Pavučinka v Dolnomlýnské 
ulici. Z nich si můžete až do neděle  
22. prosince vybrat, koupit dárek a pře-
dat jej ve zmíněné kavárně. Novinkou 
je, že mezi přáníčky dětí jsou i ta, kte-
rá se týkají zážitků, jež budou pro děti 
překvapením. Plní se poukázáním fi-
nanční částky na účet dětského centra 
Pavučinka s konkrétním variabilním 
symbolem.  -zk-
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Již tradičně zahájí nadcházející rok 
v Šumperku a okolí Tříkrálová sbírka, 
kterou organizuje Charita Šumperk. 
Koledníci vyjdou do ulic v období 
mezi 3. a 12. lednem, aby přinášeli do 
všech domovů požehnání a popro-
sili o pomoc pro ty, kteří ji potřebují. 
V Šumperku zahájí koledování v pon-
dělí 6. ledna šumperský starosta a se-
nátor Zdeněk Brož na tzv. „Točáku“. 
Od 13 do 16 hodin se zde bude po-
dávat „novoroční zelňačka“ a pro děti 
budou připraveny drobné dárky. Role 
koledníků se v tento den zhostí zpě-
váčci Šumperského dětského sboru.

„Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen 
především na pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám 
s dětmi v tísni a dalším jinak sociál-
ně potřebným skupinám lidí žijícím 

zejména v děkanátu Šumperk. Část 
výnosu pak jde na humanitární po-
moc do zahraničí,“ uvedla ředitelka 
místní Charity Marie Vychopeňová. 
Vzápětí připomněla, že jen loni se 
v šumperském děkanátu vykoledovalo 
599 840 korun. Podíl, který byl určen 
pro využití šumperskou Charitou, 
přitom činil 355 320 korun. „Tyto fi-
nance jsme použili na snížení nákladů 
na provoz našich aut přestavbou na 
LPG, na podporu činnosti Centra pro 
rodinu Šumperk a Poradny pro ženy 
a dívky – ochrana nenarozeného ži-
vota a  na zajištění dostupnosti služeb 
Charity Šumperk. Část peněz šla také 
na nákup rehabilitačních a kompen-
začních pomůcek a na přímou pomoc 
občanům v hmotné nouzi,“ vysvětlila 
Vychopeňová. -red-

Výzva/Komunitní plánování

Šumperská radnice vyzývá občany, 
aby posílali své návrhy na významné 
stromy, které se nacházejí na území 
města. Za významný strom mohou ob-
čané nominovat takový, jenž má napří-
klad význam: 

* historický (souvislost s významnou 
událostí, výsadba významnou osobnos-
tí, zmínky v letopisech apod.); 

* etnografický a mytologický (vztah 
k místním příběhům, pověstem a udá-
lostem); 

* geografický a krajinotvorný (orien-
tační body, krajinné dominanty); 

* ekologický (důležitá součást urči-
tého ekosystému, význam pro vývoj 
jiných druhů); 

* dendrologický (neobvyklý druh, 
netypický vzrůst či věk, ukázkový 
exemplář); 

* rekreační (turistický cíl, populari-
zace turistickými spolky). 

Návrhy je možné posílat do 31. květ-
na 2014 prostřednictvím webových 
stránek www.sumperk.cz. Podmínkou 
nominace je, že strom se musí nachá-
zet na pozemcích ve vlastnictví města 
Šumperka 

Jak hlasovat:
1. na stránkách www.sumperk.cz 

v sekci OBČAN – POŽADAVKY OB-
ČANŮ zadejte VLOŽIT NOVÝ PO-
ŽADAVEK. 

2. V pravém horním rohu klikněte 
na VYBRAT BOD NA MAPĚ a v mapě 
vyhledejte ulici, v níž se strom nachází. 

3. Po kliknutí se zobrazí tabulka, do 
které uvedete: 

a) název požadavku: zde prosím 
uveďte heslo Nominace a název stromu; 

b) jméno, příjmení;
c) e-mail;
d) telefon; 
e) popis požadavku: zde prosím po-

pište přesně, o který strom se jedná, 
a odůvodněte svoji nominaci (strom 
může mít význam historický, geogra-
fický, ekologický apod.). 

4. Do tabulky můžete také nahrát fo-
tografii příslušného stromu. 

Návrhy projedná správce zeleně 
(Podniky města Šumperka, a.s.) ve 
spolupráci se všemi odbory, poté bude 
předložena problematika Radě města 
k projednání. V případě schválení bude 
příslušný strom zanesen u správce ze-
leně do kategorie stromů se zvláštním 
režimem péče (pravidelné posouzení 
stavu stromu odborným arboristou 
apod.). O. Hajduková, tisková mluvčí

Česká pošta mění od nového roku 
otevírací dobu na pobočce Šumperk 3, 
jež sídlí v Jesenické ulici 61. Důvodem 
je nižší zájem o její služby, jenž vedl 
ke snížení pracovního úvazku vedoucí 
této pobočky.

K úpravě pracovní doby dojde od 
čtvrtku 2. ledna. Pošta v Jesenické 61 
tak bude mít otevřeno v pondělí od  
9 do 11 hodin a od 14.30 do 16.30 ho-
din, od úterý do pátku pak od 9 do  
11 hodin a od 14 do 16 hodin. Změna 
bude platit po zkušební dobu dvou mě-
síců, poté vedení pošty rozhodne, zda 
novou otevírací dobu ponechá. -zk-

Obecně prospěšná společnost Tyflo-
Centrum působí v šumperském regio-
nu od roku 2006. Posláním organizace 
je podporovat osoby se zrakovým po-
stižením v aktivním přístupu k životu, 
povzbudit jejich vůli k osobnímu růstu 
a posílit jejich nezávislost, a to zejmé-
na v oblasti zaměstnávání.

Služba je určena osobám se zrako-
vým postižením od patnácti let.

Cílem je připravit osoby se zrako-
vým postižením tak, aby nepociťovaly 
diskriminaci na otevřeném trhu práce. 
Specifická činnost sociální rehabilitace 
- podporované zaměstnávání je zamě-
řena na tyto služby: 

- v rámci poradenství individuálně 
připravujeme klienta na budoucí po-
volání; 

- díky vzdělávacím kurzům (sociální 
dovednosti, kurzy na PC nebo jobclu-
bům) klienti upevňují a zdokonalují 
své schopnosti a dovednosti; 

- zajišťujeme také dvacetihodino-
vou asistenci u zaměstnavatele, jejímž 
cílem je přizpůsobení pracoviště a po-
čáteční pomoc při zvládání zadaných 
úkolů;

- pořádáme besedy, přednášky na 
pracovněprávní téma. Součástí služeb 
jsou také exkurze u zaměstnavatelů.

 Leona Šabršulová

Tříkrálovou sbírku zahájí Zdeněk Brož

Nominujte významný strom

Pošta v Jesenické 61 
změní otevírací dobu

Do ulic města se již tradičně vydají 
nepřehlédnutelní šumperští Motýli. 
Koledovat budou v pondělí 6. ledna. 
 Foto: -zk-

      Poradna při 
finanční tísni přijede 
jednou měsíčně

Výjezdní Poradna při finanční tís-
ni, o.p.s. zavítá do Šumperka i v příš-
tím roce. Fungovat bude ve druhém 
patře městské úřadovny v Jesenické 
ulici 31 vždy jednu středu v měsíci od 
9.30 do 11.30 hodin. Její pracovníci 
tak budou radit zájemcům 15. ledna,  
12. února, 12. března, 9. dubna, 7. května,  
4. června, 2. července, 30. července, 
27. srpna, 24. září, 22. října, 19. lis-
topadu a 17. prosince. Schůzku by 
si měli zájemci domluvit předem na 
tel.č. 595 532 740. -red-

      Na občanských 
rádiích se beseduje

Relace civilní ochrany, jež organi-
zuje šumperská radnice prostřednic-
tvím občanských rádií CB a PMR na 
kanále č. 3, pokračují i v lednu. Na 
programu jsou ve středu 1. ledna 
v době od 8.30 do 10 hodin, v pá-
tek 3. ledna v době od 18 do 19 ho-
din a v sobotu 4. ledna od 8.30 do   
10 hodin. Bližší informace lze nalézt 
na www.sumperk.cz.   -red-

      Přijďte 
si zabruslit 
na zimní stadion 

Pravidelné bruslení pro veřejnost 
probíhá na zimním stadionu každé 
úterý od 17 do 18 hod., vstup při-
jde na třicet korun. Výjimkou jsou 
pouze dva sváteční dny – v úterý 
24.12. se bruslí od 13 do 14:30 hod. 
a v úterý 31.12. od 13:30 do 15 hod., 
vstupné je čtyřicet korun. Zabrus-
lit si na zimním stadionu mohou 
zájemci i v pondělí 23.12. od 15 do 
16:30 hod., ve středu 25.12., ve čtvr-
tek 26.12., v pátek 27.12. a v sobo-
tu 28.12. vždy od 14:30 do 16 hod. 
Vstupné je ve zmíněných dnech čty-
řicet korun. V neděli 22.12., 29.12. 
a 5.1. dopoledne mohou na stadion 
zamířit také rodiče s dětmi. Pro ně 
je vyhrazen čas od 8:30 do 9:45 hod. 
Dospělí zaplatí třicet korun a stej-
nou částku i dítě v doprovodu rodiče 
bez průkazky HK Mladí draci, dítě 
vlastnící zmíněný průkaz má v do-
provodu rodiče bruslení zdarma. Za 
čtyřicet korun si pak mohou zájemci 
zabruslit v neděli 29.12., v pondělí 
30.12. a ve středu 1.1. vždy od 14:30 
do 16 hod. Všechny termíny brusle-
ní pro veřejnost jsou zveřejněny na 
stránkách PMŠ, a.s. www.pms-spk.
cz v sekci Zimní stadion. -red-

Rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Šumperku: 
představujeme sociální služby

Otevírací doba:
pondělí 

9:00-11:00, 14:30-16:30, 
úterý – pátek 

9:00-11:00, 14:00-16:00
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Informace/Zpravodajství

Radnice zvažuje 
prodej nebytových 
prostor v centru města

Městské úřadovny mezi svátky omezí provoz

Místo na Nový rok se odpad 
sveze o den později

Lidé se mohou vyjadřovat 
k návrhu rozpočtu

Po několika letech došlo 27.11. 2013 k předání ne-
movitostí, a to budovy bez čp/če - jiná stavba stojící 
na pozemku st.p.č. 643/12 - zastavěná plocha a nádvo-
ří, budovy bez čp/če - garáž stojící na pozemku st.p.č. 
643/13 - zastavěná plocha a nádvoří a budovy bez čp/
če - jiná stavba stojící na pozemku st.p.č. 3892 - zasta-
věná plocha a nádvoří v k.ú. Šumperk (bývalý areál 
Police ČR při ul. 8. května v Šumperku) do majetku 
města Šumperka, a to na základě směnné smlouvy ze 
16.12. 2008, ve znění dodatku č. 1 z 15.7. 2013, kterou 
město Šumperk uzavřelo s Českou republikou - Minis-
terstvem vnitra (resp. Krajským ředitelstvím policie 
Olomouckého kraje) a jež byla definitivně schválena 
Ministerstvem financí 13.9. 2013.

Na základě této směnné smlouvy si Policie ČR pře-
vzala do svého majetku rozestavěnou stavbu areálu 
kynologické základny vystavěné dle projektové do-
kumentace schválené Policií ČR na pozemcích p.č. 
449/7 a rozestavěnou budovu na pozemku st.p.č. 815 
v k.ú. Dolní Temenice, včetně těchto pozemků. Celá 
výstavba jednotlivých stavebních prvků kynologické 
základny, včetně jejich rozsahu, byla od samého po-
čátku prováděna v úzké spolupráci a se souhlasem 
zástupců Policie ČR.

V současné době město Šumperk zvažuje prodej 
nemovitostí, které získalo do svého majetku na zákla-
dě výše uvedené směnné smlouvy, včetně pozemků 
pod těmito budovami s tím, že zájemci o nemovitos-
ti si mohou domluvit termín prohlídky areálu, a to 
u vedoucí odboru majetkoprávního MěÚ Šumperk 
Hany Répalové, jež sídlí v budově radnice v kanceláři 
č. 518, tel.č. 583 388 518, 602 744 869.

 H. Répalová, vedoucí odboru MJP

Úderem třetí odpolední, tedy o dvě 
hodiny dříve než je obvyklé, se v pon-
dělí 23. prosince uzavřou všechny bu-
dovy Městského úřadu v Šumperku. 
Historická budova radnice na náměstí 
Míru i úřadovny v ulicích Jesenické, 
Rooseveltově a Lautnerově se veřejnosti 
opět otevřou až v pondělí 30. prosince. 

„Vzhledem k tomu, že mezi vá-
nočními svátky a následným víken-
dem je pouze jeden pracovní den, 
budou úřadovny v pátek 27. prosince 
z důvodu nařízené dovolené zavře-
né,“ říká vedoucí kanceláře tajem-

níka Marie Dvořáčková a dodává, 
že omezený bude provoz i v pondělí  
30. prosince. Úřadovat se bude pouze 
do 15 hodin. Na celý den se pak budovy 
městského úřadu uzavřou na Silvestra, 
tedy v úterý 31. prosince. Důvodem 
je nařízené čerpání dovolené. Úřad 
se v novém roce rozběhne ve čtvrtek 
2. ledna. „Výjimkou bude pouze po-
kladna v budově na náměstí Míru, jež 
se otevře až v deset hodin dopoledne. 
Pokladna v úřadovně v Jesenické uli-
ci bude v provozu již od osmé ranní,“ 
upřesňuje Dvořáčková. -red- 

Končí rok 2013 a Liga proti rakovině v Šumperku 
chce poděkovat touto cestou všem, kteří v tomto roce 
přispěli na její činnost. Tradiční akcí byl opět Český 
den proti rakovině, který se konal 15. května a byl vě-
nován prevenci nádorů tlustého střeva a konečníku,

Prodejem kytiček jsme v rámci Květinového dne, 
během něhož jsme si připomínali zásady zdravé vý-
živy, nutnost preventivních prohlídek, které mohou 
snížit nemocnost a úmrtnost na toto nádorové one-
mocnění, zásady pohybu a preventivních akcí a při-
dávali kytičky a letáčky, vybrali v Šumperku více než 
padesát tisíc korun, v celém okrese pak více než dvě 
stě šestnáct tisíc korun. Tradičně pomáhali studenti 
Střední zdravotnické školy v Šumperku, poděkování 
patří i pedagogickému vedení této školy.

Liga proti rakovině opět pořádala na jaře a na pod-
zim rekondiční pobyty pro ženy po operacích prsů 
pro nádor. Cena těchto pobytů přitom činila 220 tisíc 
korun. Realizovat je můžeme jen díky opakované fi-
nanční podpoře našich věrných přispěvatelů. Děkuje-
me za opakované přidělení grantu městu Šumperku 
a za tradiční podporu závodu Apator – Metra v Šum-
perku a vedení podniku Lesy ČR.

Děkujeme i všem občanům, kteří nás podpořili 
během Českého dne proti rakovině, a také našim čle-
nům za řádné placení členských příspěvků. Přejeme 
všem čtenářům Šumperského zpravodaje v novém 
roce 2014 stálé zdraví a spokojenost.

 Jiřina Koutná, předsedkyně LPR v Šumperku

Období vánočních svátků představuje nejen nápor 
na peněženky, ale také na kapacitu nádob určených 
k ukládání komunálního odpadu. Ten se bude v Šum-
perku vyvážet v obvyklých svozových dnech, kterými 
jsou pondělí, středa a pátek. Výjimkou je pouze Nový 
rok, jenž připadá na středu a během něhož svozová 
firma nevyjede. 

„O prvním svátku vánočním, tedy ve středu  
25. prosince, se bude odpad vyvážet podle harmo-
nogramu. Doporučuji lidem, aby nádoby nachystali 
před domy raději den předem,“ říká Vladimír Ho-
šek z oddělení odpadů a ovzduší odboru životního 
prostředí místní radnice. O týden poději, ve středu 
1. ledna, ovšem bude situace jiná. Na Nový rok totiž 
svozová firma do ulic nevyjede. Učiní tak o den poz-
ději, ve čtvrtek 2. ledna. 

„Přestože o Vánocích je produkce odpadu v do-
mácnostech vyšší než během roku, kapacitu nádob 
v tomto čase z ekonomických důvodů nenavyšuje-
me,“ podotýká Hošek a upozorňuje občany, že v době 
vánočních svátků je možné uložit odpad vedle sběrné 
nádoby do vhodného obalu, nejlépe pevného igeli-
tového pytle tak, aby nedošlo k úniku směsného ko-
munálního odpadu na veřejné prostranství. Zmíněné 
pravidlo se ale v žádném případě nevztahuje na pod-
zemní kontejnery a separované složky komunálního 
odpadu. 

Stejně jako loni také letos by se ve směsném odpa-
du neměl objevit vánoční papír a obaly, jež patří do 
modrých kontejnerů určených pro odkládání staré-
ho papíru. A jak se mají lidé začátkem roku nejlé-
pe zbavit vánočních stromků? Měli by je odložit ke 
kontejnerům na sběrných místech tříděného odpa-
du. Tímto způsobem se mohou Šumperané zbavit 
stromku do 20. února, pak ho již musejí odvézt na 
sběrný dvůr v Anglické nebo Příčné ulici. -zk-

K návrhu rozpočtu města Šumper-
ka na rok 2014 se mohou až do čtvrt-
ku 23. ledna do 12 hodin vyjadřovat 
všichni šumperští občané. Seznámit 
se s tímto dokumentem mohou od 
2. ledna na obecní desce nebo na in-
ternetových stranách města www.
sumperk.cz v sekci aktuality, podsekci 

město a odkazu rozpočet. S připomín-
kami a návrhy se mohou obrátit na ta-
jemníka místní radnice Petra Holuba,  
tel.č. 583 388 502, e-mail pholub@
sumperk.cz nebo se mohou vyjádřit 
přímo na jednání Zastupitelstva města 
ve čtvrtek 23. ledna. To by mělo rozpo-
čet schválit.  -zk-

Světlo světa spatřila nedávno situ-
ační zpráva k Programu ke zlepše-
ní kvality ovzduší města Šumperka, 
kterou zpracoval odbor životního 
prostředí šumperské radnice. Zpráva  
obsahuje aktualizované údaje vychá-
zející z nejnovějších dostupných in-
formací o emisních datech za rok 2011 
a imisních datech za rok 2012, včetně 
jejich porovnání s předchozími roky. 

„V roce 2011 byla změněna podkla-
dová data pro výpočet emisí z lokálních 
topenišť, poklesl počet domácností 
spalujících všechny druhy uhlí a vzros-
tl počet domácností spalujících dřevo,“ 

uvedla vedoucí odboru životního pro-
středí Dana Krňávková. Vzápětí upřes-
nila, že na celkovém množství emisí  
tuhých znečišťujících látek se v Šum-
perku s hodnotou těsně nad padesát 
procent podílejí malé zdroje, tedy lo-
kální topeniště s výkonem spalování do 
0,2 MW, a z 26,3% doprava. 

„V případě emisí oxidů dusíkuje 
je svým podílem 66,5% jednoznačně 
největším producentem v Šumperku  
doprava,“ zdůraznila Krňávková. S ob-
sahem zprávy se přitom mohou zájemci 
seznámit v sekci Správa města - Doku-
menty - Životní prostředí. -red-

Provoz Městského úřadu Šumperk 
během svátků

pondělí 23.12. 8:00–15:00 
úterý 24.12. zavřeno
středa 25.12. zavřeno
čtvrtek 26.12. zavřeno
pátek 27.12. zavřeno

pondělí 30.12. 8:00–15:00
úterý 31.12. zavřeno
středa 1.1. zavřeno

čtvrtek 2.1. 8:00–15:00 (pokladna 
nám. Míru od 10:00 hod., pokladna 

Jesenická od 8:00 hod.)

Plán zimní údržby komunikací a chodníků 
lze nalézt na www.sumperk.cz/cs/obcan/mapovy-
portal.html a na www.pms-spk.cz v sekci mapy. 

Prostřednictvím těchto aplikací mohou lidé 
vyznačit problematické místo a zaslat správci 

komunikace připomínku. 

Liga proti rakovině bilancuje

Nejvíce oxidů dusíku pochází z dopravy

Městské úřadovny omezí mezi svát-
ky provoz. Zavřeny zůstanou v pátek  
27. prosince i na Silvestra.  Foto: -pk-
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Kaleidoskop událostí

Pestrý kaleidoskop šumperských událostí

Mladí řezbáři ze Střední odborné 
školy v Zemědělské ulici se opět zúčast-
nili další soutěže v carvingovém umění. 
Tentokrát řezali nejenom do jablíček 
a melounů, ale i do dýní. Soutěž se ko-
nala v listopadu v Českých Budějovicích 
pod záštitou Carvingového studia Luď-
ka Procházky. 

Studenti soutěžili v následujících 
kategoriích Dýně – live carving: vyře-
závání dýně + čtyř dalších surovin v li-
mitu tří hodin (zúčastnila se studentka 
Kristýna Krňávková 3.H), vyřezaná 
dekorativní dýně s jakýmkoliv moti-
vem – předem připravená (zúčastnily 
se studentky Kristýna Krňávková 3.H, 
Libuše Rýznarová 3.H, Petra Zajícová 
3.H) a soutěž pro začínající řezbáře – 
předem připravený cukrový meloun + 
pět jablek (zúčastnili se studenti Eliška 
Vymětalová 2.H, Edita Korytárová 2.H, 
Tomáš Kostecký 2.H, Simona Martin-
cová 3.H). Zlatou medaili si přitom od-
vezl Tomáš Kostecký, stříbrnou Simona 
Martincová a bronzovou Eliška Vymě- 
talová. Mladým řezbářům gratuluje-
me a přejeme další úspěchy v carvingu.                                                                    
 K. Ondráčková

Myšlenkou dobrovolnictví jsme se 
zabývali často, proto jsme navázali 
spolupráci s dobrovolnickým centrem 
ADRA v Prostějově. To nám pomáha-
lo a zaštiťovalo dobrovolnictví v našich 
počátcích. Ale po dvou letech centrum 
ADRA svou činnost ukončilo a nám 
nezbývalo nic jiného, než si najít nové-
ho partnera - Maltézskou pomoc. Tato 
veřejně prospěšná společnost nás vzala 
pod svá křídla a zajišťuje nám dobrovol-
nictví už téměř celý rok. 

Naši dobrovolníci pracují v Domově 
s láskou a bez odměny. Proto jsme se 

rozhodli, že požádáme město Šumperk 
o grant, který využijeme jako odměnu 
pro dobrovolníky. Z grantu jsme uspo-
řádali krásný koncert, který se konal  
21. listopadu ve společenském sále Do-
mova. Představil se na něm pěvecký 
soubor Avonotaj se svým repertoárem. 
V polovině programu přišla chvíle nej-
očekávanější, na pódium byli pozváni ti, 
jež se nejvíce zasloužili o dobrovolnictví. 
Dobrovolníci, kteří ze svého času po-
skytli našim uživatelům více než padesát 
hodin. Oceněny byly Pavlína Doskočilo-
vá, Dobroslava Krejčí, Jana Svobodová, 
Eva Růžičková a Kristýna Brokešová. 
Další přítomné dobrovolnice dostaly 
drobné dárky. Malý dar rozdaly a po-
děkování přednesly i zástupkyně Mal-
tézské pomoci, Lucie Švábová a Daniela 
Gajdošíková, které přijely z Olomouce. 
Uživatelé i hosté si mohli prohlédnout 
expozici děl akademického malíře Lu-
bomíra Bartoše, která byla připravena 
ve spolupráci s Vlastivědným muzeem 
v Šumperku. K. Bílková, vedoucí 

soc. úseku DD Šumperk

V pátek 22. listopadu uvítal na šum-
perské radnici starosta města Šumper-
ka Zdeněk Brož juniorské členy Klubu  
tanečního sportu Šumperk. Mladí ta-
nečníci mají za sebou úspěchy v řadě 
tanečních soutěží. 

Na soutěži v Hradci Králové, která 
se uskutečnila letos v říjnu, zvítězil pár 
ve složení Vanessa Güttlerová a Dani-
el-Sean O‘Reilly ve standardním tanci 
a svým vítězstvím vybojoval postup do 
kategorie C. Stejného úspěchu dosáhl 
také v latině, kde si rovněž vybojoval 
postup do vyšší kategorie C. V této ka-
tegorii se dostal do finále a skončil na 
slibném 5. místě mezi tabulkově zkuše-
nějšími páry. Úspěchu dosáhli také Ru-
dolf Brož s Viktorií Pluskalovou, kteří 
v soutěži vybojovali stříbrnou medaili 
v latině. Více informací o Klubu taneč-
ního sportu naleznete na http://www.
kts-sumperk.cz/. -oh-

Tradiční Koncert pro Charitu proběhl 
v neděli 24. listopadu v kostele sv. Jana 
Křtitele v Šumperku. Určen byl všem, 
kterým je blízká caritas – milosrdná lás-
ka, dobrodiní, dobročinnost.

Během nedělního podvečera vystoupil 
Smyčcový orchestr ZUŠ Šumperk pod 
taktovkou Radka Sekyry. Program dopl-
nilo vystoupení Flétnového souboru pod 
vedením Antonína Mináře a varhan-
ní vstupy Roberta Poisla, zaměstnance 
místní Charity. Podvečer svým slovem 
nezapomenutelně doprovodila Lenka 
Nezbedová. Výtěžek ve výši 5 257 korun 
je určen na podporu sociálních projektů 
Charity Šumperk.  -red-

Za podpory šumperské radnice se 
uskutečnil od 30. listopadu do 2. pro-
since historicky první tenisový turnaj  
nazvaný „O pohár starosty města Šum-
perka“ v kategorii staršího žactva. Probě-
hl v nafukovací hale u zimního stadionu. 

Turnaje se zúčastnilo pětadvacet 
hráčů, včetně mezinárodních z Polska. 
Dvouhře dívek kralovala Magdalena 
Lonková z Přerova, která porazila ve 
finále Adrianu Gaňovou z Ostravy 6:1, 
6:1. Finále chlapců mělo polské za-
stoupení, zvítězil Makary Adamek nad  
Michalem Sapalou 6:0, 6:1. Z hráčů Pres-
tige tennis academy Šumperk si nejlépe 
vedl Matěj Macek, který porazil ve čtvrt-
finále prvního nasazeného hráče a pro-
hrál až v semifinále. Z dívek trénujících 
v akademii se do čtvrtfinále probojovaly 
Aneta Bubeníčková a Leontina Slováko-
vá. Velké poděkování za podporu toho-
to turnaje patří šumperskému starostovi 
Zdeňku Brožovi, který převzal nad tur-
najem záštitu, a také Luďku Šperlichovi, 
řediteli PMŠ a.s., a místním zastupite-
lům. Turnaj proběhl k plné spokoje-
nosti hráčů i díky organizačnímu týmu 

Prestige tennis academy - Pavlu Šnobe-
lovi, Stanislavu Bubeníčkovi a Jaromíru 
Svozilovi. Vítězové turnaje byli oceněni 
generálním partnerem turnaje společ-
ností Royal Spa, která věnovala dárkové 
poukazy do svého lázeňského centra ve 
Velkých Losinách. Další turnaj hráče 
čeká v kategorii dorostu, a to od 28. do  
30. prosince. Akademie připravuje we-
bové stránky www.tennis-moravia.cz, 
na nichž se lidé mohou dozvídat teni-
sové výsledky hráčů a dění v akademii.
 -red-

Hned tři pozitivní aspekty přinesla 
letošní investice do modernizace la-
kovny. Prvním je zlepšení hygienických 
podmínek pro práci. 

V přípravných boxech byla díky pro-
větrání pracoviště vzduchotechnickou 
jednotkou s filtrací vzduchu a rekupe-
rací tepla snížena prašnost. Podstatným 
předpokladem pro zlepšení hygienických 
podmínek práce jsou i dobré světelné 
podmínky, proto bylo v boxech instalo-
váno nové intenzivnější osvětlení. Všech-
ny boxy, přípravné i lakovací, jsou nyní 
vybaveny moderními obslužnými ploši-
nami se zárukou bezpečnosti.

Druhým aspektem je zvýšení kvality 
práce lakovny. „Třetím velkým plusem 
investice je zlepšení ochrany ovzduší,“ 
vypočítává mluvčí Parsu Jana Kaněvová 
a dodává: „Všichni obyvatelé Šumperka 
určitě ocení, že díky této investici došlo 
ke snížení množství škodlivin, jež nevy-
hnutelně při lakovacích procesech vzni-
kají. Do ovzduší se již nedostávají těkavé 
organické látky, zachytávají se a spalují 
v zařízení, na které jsou lakovací boxy 
napojeny.“ -red-

Mladí řezbáři ze šumperské Střední 
odborné školy při práci.  Foto: archiv

Mladí tanečníci, které přijal šumperský 
starosta, mají za sebou úspěchy v řadě 
tanečních soutěží.  Foto: -oh-

Pavel Šnobel, díky němuž vznikla  
v Šumperku Prestige tennis academy,  
s vítězkou turnaje dívek Magdalenou 
Lonkovou.  Foto: archiv

Koncert pro Charitu vynesl více než 
pět tisíc korun.  Foto: archiv

Šumperští studenti 
v carvingu uspěli na výbornou

Odměnou pro dobrovolníky 
byl koncert

Starosta přivítal na radnici 
juniory Klubu tanečního 

sportu Šumperk

Šumperská nafukovací 
hala hostila mladé 

tenisové naděje
Pars Nova zlepšila pracovní 

prostředí lakovny 

Projekty Charity podpořil 
listopadový koncert
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Zpravodajství/Seriál šumperské firmy

Progresivní vzdělávací metody 
na Střední zdravotnické škole

Okresní hospodářská komora Olo-
mouc uspořádala 26. a 27. listopadu 
první ročník Rukodělné soutěže žáků 
středních škol Olomouckého kraje. 
Cílem bylo prezentovat odborné veřej-
nosti z řad zástupců regionálních firem 
a hospodářské komory nápady v podo-
bě reálných výrobků, prototypů. 

Vyšší odbornou školu a Střední prů-
myslovou školu Šumperk reprezentovaly 
práce žáků Jiřího Cékra a Vojtěcha Ha-
máčka z oboru elektrotechnika – dálko-

vě ovládaná sekačka na trávu, čtyřnohý 
kráčející robot – a žáků oboru průmys-
lový design Josefa Šelmeciho a Renaty 
Krátké – design dětské hračky a design 
misky na ovoce. OHK Olomouc vyhlá-
sila dálkově ovládanou sekačku za nej-
lepší exponát soutěže, její autor Jiří Cékr 
se společně s Vojtěchem Hamáčkem 
umístili na společném 1. místě v kate-
gorii elektrotechnika. V kategorii design 
obsadila Renata Krátká 3. místo.

Již devět let oceňuje kraj nejlepší žáky, 
kteří dosáhli mimořádných studijních 
výsledků v krajských, ústředních a me-
zinárodních kolech soutěží žáků střed-
ních škol a gymnázií. Letos byl mezi 
oceněnými „talenty Olomouckého 
kraje“ i žák 3. ročníku oboru technické 
lyceum šumperské průmyslovky Ště-
pán Hýbl, který obsadil v krajském kole 
soutěže Středoškolská odborná činnost 
1. místo a v celorepublikovém kole 
téže soutěže celkové 2. místo v oboru 
historie s prací Historie zaniklé osady 
Josefová v katastru obce Nové Losiny. 
Společně s talentovaným žákem byla 
i šumperská průmyslovka olomouckým 
hejtmanstvím oceněna za práci s talen-
tovanými žáky. P. Mareš

V rámci projektu OP – VK, 
CZ.1.07/1.1.26/02.0090 „Moderní výu-
ka na SZŠ: Tvorba a aplikace výukových 
modulů“ zatraktivňuje naše škola výuku 
propojením teorie s praxí. V listopadu 
a prosinci se žáci čtvrtého ročníku zú-
častnili dvou odborných exkurzí. 

První probíhala v Masarykově on-
kologickém ústavu v Brně. Žáci tu ab-
solvovali cyklus přednášek, které byly 
rozděleny do třech bloků. První se 
zabýval prevencí rakoviny děložního 
čípku a rakoviny prsu, druhý řešil vy-
užití genetiky v onkologii a ve třetím 
byli žáci edukováni o radiační ochraně 
ve zdravotnictví. Následně žáci využili 
možnosti prohlédnout si celé pracoviš-
tě MOÚ. Prohlídka byla koncipována 
tak, aby nebylo narušeno soukromí pa-
cientů. Žáci se během prohlídky dozvě-
děli něco o historii MOÚ, se zaujetím si 
prohlédli výtvarnou dílnu a informační 
centrum.

Druhá z exkurzí se konala v Kar-
diocentru Fakultní nemocnice Motol 
v Praze. Na začátku se žáci dozvědě-
li něco o historii tohoto pracoviště, 
zhlédli prezentaci o principu a využití 
mimotělního krevního oběhu. Poté 

si mohli prohlédnout jednotlivá pra-
coviště kardiologie a kardiochirurgie. 
Největším zážitkem byla zkušenost na 
katetrizačním sále, kde v přímém pře-
nosu viděli katetrizaci srdce.

Obě odborné exkurze žáci hodnotili 
kladně především proto, že si rozšířili 
a prohloubili své vědomosti. Oceňova-
li vysokou odbornou úroveň předná-
šek, snahu přednášejících posluchače 
zaujmout a možnost diskuze přímo se 
špičkovými odborníky. Získané infor-
mace využijí a zhodnotí u profilové ma-
turitní zkoušky i v dalším vzdělávání či 
pracovním procesu. E. Čmakalová

Vaše společnost je známá svým pů-
sobením v oblasti aplikovaného i zá-
kladního výzkumu pro zemědělství. 
Jaká je historie a současná struktura 
podnikání vaší společnosti?

Historie ústavu začíná v roce 1942 
přeložením tehdejšího pracoviště Kai-
ser Wilhelm Institut für Bastfasefor-
schung ze Sorau ve Slezku do nově 
postaveného pracoviště v Šumperku. 
Po válce byl ústav začleněn do resortu 
ministerstva zemědělství s názvem Vý-
zkumný ústav lnářský. V roce 1961 byla 
do náplně ústavu převzata problemati-
ka výzkumu luskovin. Od roku 1977  
byly k ústavu přičleněny specializované 
šlechtitelské stanice a změnil se název 
na Oseva, výzkumný a šlechtitelský 
ústav technických plodin a luskovin. 
V roce 1994, na základě rozhodnutí 
vlády, byl  výzkumný ústav privatizo-
ván a od 1.9. 1994 převzala ústav včetně 
zaměstnanců  společnost AGRITEC, 
výzkum, šlechtění a služby s.r.o., kte-
rou vlastní pět společníků. Už vlastní 
název společnosti naznačuje strukturu 
našeho současného podnikání. Jde o tři 
hlavní oblasti. Tou první je základní 
a aplikovaný výzkum pro zemědělství, 
životní prostředí a potravinářství, dru-
hou oblastí je šlechtění a semenářství 
a třetí pak služby.

Ve výzkumu jde zejména o výzkum 
genových zdrojů luskovin, lnu a kono-
pí a geneticko-šlechtitelských metod 

luskovin, lnu a řepky. O výzkum bio- 
technologií luskovin, lnu a řepky a vý-
zkum pěstebních technologií hrachu, 
bobu, lupiny, lnu, konopí, kmínu, včetně 
integrované ochrany luskovin a lnu.

V oblasti šlechtění a semenářství za-
jišťujeme především novošlechtění lnu, 
hrachu, bobu, řepky, udržovací šlechtě-
ní vlastních a licenčních odrůd, včetně 
zastupování zahraničních firem pro 
zkoušení odrůd, a dále výrobu, úpravu, 
skladování a uvádění do oběhu osiv, 
luskovin a technických plodin.

Mezi služby, které nabízíme a za-
jišťujeme, patří například testování 
a chemické analýzy anorganických a or-
ganických látek, rozbory a stanovení 
zdravotního stavu a biologické hodnoty 
osiv, včetně identifikace odrůd, tíren-
ské zpracování stonku lnu a stanovení 
obsahu, jakosti vlákna a nečistot, ob-
chod s pesticidy a osivy, zkoušení pes-
ticidů v rámci registračního řízení SRS, 
aplikace systému integrované ochrany 
proti škůdcům, chorobám a plevelům, 
metodické pokyny pro použití příprav-
ků a na ochranu rostlin, provozová-
ní akreditovaného „Podnikatelského 
a inovačního Parku“, pěstování a pro-
dej okrasných rostlin, zeleninové sad-
by a meristémové množení okrasných 
rostlin, aplikace výsledků výzkumu 
v zemědělské praxi a zpracovatelském 
průmyslu. Nabízíme také technologic-
ké a ekonomické poradenství pro pěs-

titele, včetně přednáškové a expertní 
činnost v oblasti zemědělství, a jsme 
regionální kontaktní organizací pro  
7. rámcový program EU a poradenské 
centrum pro projekty EU.

Aktivity vaší společnosti jsou velmi 
rozsáhlé. Můžete říci, jaký podíl z cel-
kové činnosti tvoří vlastní výzkumná 
a vývojová činnost? 

Z popsaných aktivit tvoří asi padesát 
procent výzkumná činnost a dalších pa-
desát procent je na ostatní činnosti v ob-
lasti šlechtění, semenářství a služeb. 

Výzkumná činnost, zvláště pak zá-
kladní výzkum se bez dotací a gran-
tů nedá dělat. Využíváte při řešení 
výzkumných programů rámcových 

programů EU, nebo řešíte úkoly i na 
objednávku?

Ano, máte pravdu, výzkum v jakéko-
liv oblasti vědy je bez veřejné podpory 
nereálný. I my řešíme výzkumné úkoly 
financované v rámci rámcového progra-
mu Evropské unie a dále pak i výzkumné 
projekty vypsané ministerstvem školství 
a ministerstvem zemědělství. Protože 
systém financování z těchto zdrojů vyža-
duje striktně stanovené podmínky, zalo-
žili jsme v roce 2002 dceřinou společnost 
Agritec Plant Research s.r.o., abychom 
splnili podmínky zákona o podpoře vý-
zkumu a vývoje z veřejných prostředků, 
včetně souvisejících zákonů.

Jaké výsledky výzkumné práce po-
važujete za významné a jaká je vize 
vaší společnosti?

Je celá řada zajímavých výsledků naší 
činnosti. Jako příklad bych uvedl, že 
společnost Agritec je vlastníkem od-
růd lnu Amon a Raciol a kmínu Aprim. 
Dále pak biologického přípravku Glio-
rex, který byl vyvinut na ochranu rostlin 
proti houbovým chorobám při vzchá-
zení. Všechny tyto výsledky jsou chrá-
něny licencemi, které přinášejí finanční 
prostředky z licenčních poplatků. Co 
se týká naší vize, tak je jednoduchá, ale 
náročná. Udržet v Šumperku tradici vý-
zkumu v této oblasti s vhodným dopl-
něním výrobní činnosti a služeb. 

 Děkuji za rozhovor, Petr Krill

Představujeme: Firma AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. Šumperk očima jednatele Zdeňka Muroně

Firma Agritec sídlí v Zemědělské 
ulici.    Foto: archiv

Šumperští „průmyslováci“ v ruko-
dělné soutěži bodovali. Foto: archiv

Letošní maturanti ze „zdravky“ se 
zúčastnili dvou odborných exkurzí. 
 Foto: archiv

Hospodářská komora ocenila průmyslováky, 
hejtman pak talentovaného žáka
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Rozhledna na Háji bude v prosinci otevřena za dobré viditelnosti a dobré 
pěší dostupnosti ve dnech 28.12., 29.12. 31.12 od 10 do 15 hodin. 

Na Nový rok se bude konat tradiční novoroční výstup na Háj.

Městská knihovna

Pontis Šumperk
18.12. v 18 hodin v klášterním kostele  Koncert dechového oddělení žáků   
  ZUŠ Šumperk
19.12. v 18 hodin v klášterním kostele Koncert pěveckého oddělení žáků 
  ZUŠ Šumperk
Bližší informace: Základní umělecká škola Šumperk, Žerotínova ul. 11, http://www.
zus-sumperk.cz.

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), 
www.knihovnaspk.cz.

Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září

Půjčovní doba v závěru roku 2013

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk

Knihovna v ul. 17. listopadu
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež Změna od 1.3. 2013
Pondělí 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Úterý 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Středa 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17
Sobota * 8-12 8-12 zavřeno

Knihovna v ul. 17. listopadu
tel. 583 283 138

Knihovna Sever
tel. 583 215 530

Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež
Po 23.12. 8-11  12-17 8-11  12-16 zavřeno
Út 24. - St 26. 12 zavřeno
Pá 27.12. 8-11  12-17 8-11  12-16 zavřeno
So 28.12. zavřeno
Po 30.12. 8-11  12-18 8-11  12-16 zavřeno
Út 31.12. zavřeno
St 1.1. 2014 zavřeno
Čt 2.1. 2014 zavřeno
Pá 3.1. 2014 8-11  12-18 12-17 9-12  13-17

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkZUŠ Šumperk

Středisko volného času Doris
Každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek  Volná herna
(do 18.12. a od 6.1.) od 15 do 18 hod. 
v MC na „K“ 
Každé úterý (do 10.12. a od 7.1.)   Cvičení pro nastávající maminky
od 17 do 18.30 hod. v MC na „K“
Každou středu od 16 do 17 hod.  Moje montessori           
(do 18.12. a od 8.1.) v MC na „K“   Výroba montessori pomůcky, kterou si

odnesete domů 
18.12. od 17 hod. v SEV Švagrov   Filmový večer na Švagrově  
  Dokumenty od NNO Člověk v tísni, 
  inf. M. Minář, tel.č. 725 083 206.
18.-19.12. vždy od 9.30   Kurz masáží pro děti a kojence 
do 11.30 hodin v MC na „K“  Inf. a přihl. E. Pšenčíková, 
  tel.č. 731 186 053, psencikova@doris.cz.
21.12. v 15 hod. u prodejny   Vánoční stromek pro zvířátka 
Albert v Temenické ul.   S sebou suché pečivo, mrkev, jablka, 
  závěsná semínková krmítka atd., 
  inf. M. Minář
23.12. od 9 do 14 hodin v oddělení   Den otevřených dveří
přírodních věd U Radnice
9. a 10.1. vždy od 9.30 do 11.30 hodin  Kurz masáží pro děti a kojence 
v MC Komínkov   Inf. a přihl. E. Pšenčíková, 
  tel.č. 731 186 053, psencikova@doris.cz. 
11.-12.1. ve Středisku ekologické   Slavnosti mudrců Víkendový pobyt pro 
výchovy ve Švagrově   rodiče s dětmi, inf. M. Kantorek, 
  tel.č. 725 082 503, kantorek@doris.cz.
11.1. od 9 do 14 hodin v keramické  Keramika pro každého
dílně U Radnice ve 2. patře
 Bližší informace k akcím SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk: Vila Doris - 17. listopa-
du 2, Šumperk: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 583 214 214, Komín - Komenského 9, 
Šumperk: tel.č. 583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I-téčko: IT), 583 285 624 (Artedílna: 
AD + Mateřské centrum Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 583 283 481, 
U Radnice - nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, http://www.doris.cz.

Pontis Šumperk
19.12. od 14 hodin v „KD“  Zábavné odpoledne pro seniory 
 Hraje Albatros
10.1. od 14 hodin v „KS“  Taneční odpoledne pro seniory 
 Hrají Staří kamarádi
Každé pondělí, úterý a pátek  Mateřské centrum Brouček   
vždy od 9 do 12 hod.  20.12. Zpíváme a hrajeme na hudební nástroje
Každé pondělí od 9 hod. v „KS“  Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační  
 aktivity
Každé pondělí od 13.30 hod.  Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině 
a od 15 hod. v „KS“ - začátečníci, pokročilí
Každé sudé úterý od 9 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna 
Každou středu od 10 hod. v „P“  Aktivity pro seniory: Trénování paměti
Každou středu od 8.30 hod.  Cvičení s flexibary
a každý čtvrtek od 9 a od 10 hod. v „P“
Každý čtvrtek od 9 hod.  Trénování paměti
v DPS Alžběta
Každý čtvrtek od 14 hod. v „KS“  Kroužek ručních prací
Bližší informace: D. Jelínková, tel.č. 583 211 766, e-mail jelinkova.dagmar@pontis.
cz, MC Brouček - K. Hunčíková, tel.č. 583 211 766, „KS“ = Kavárnička pro seniory, 
„KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, Gen. Svobody 68.  

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis Šumperk
Každé úterý od 9 do 12 hod. ve „FS“  Herna s hlídáním pro nejmenší 
Každou středu od 9.30   Sedmikrásek 
do 11.30 hod. ve „FS“  Pro rodiče na RD a jejich děti
Každou středu od 14.30 hod. ve „FS“  Veselé pískání  Pro děti od 4 do 6 let
Každou středu od 16.30 hod. ve „FS“  Cvičení s rehabilitačními prvky
Dle domluvy   Kurz Příprava snoubenců na manželství
24.12. od 14.30 hod. v kostele   Vánoční divadlo, následuje dětská mše
sv. Jana Křtitele
11.1. od 9.30 hod. ve „FS“   Rodiče i děti potřebují povzbuzení 
  Kurz s M. Kaňovskou, přihl. formou 
  potvrzovacího e-mailu cprsumperk@ado.cz  
  do 30.12.
Bližší informace: www.cprsumperk.estranky.cz, tel.č. 731 402 395, na kurzy je nutné 
se přihlásit na cprsumperk@ado.cz,  FS = Farní středisko, Kostelní nám. 4.

Pontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkPontis ŠumperkCentrum pro rodinu
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16. prosince 2013 byl zahájen příjem přihlášek do bakalářského 
a navazujícího magisterského studia v Konzultačním středisku
v Šumperku na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské 
univerzitě v Praze do studijního programu:

Hospodářská politika a správa – studijního
oboru Veřejná správa a regionální rozvoj.

www.pef.czu.cz

Studujte
na Provozně ekonomické
fakultě ČZU v Praze
VÝUKA PROBÍHÁ V KONZULTAČNÍM
STŘEDISKU V ŠUMPERKU

AKADEMICKÝ ROK 

2014/2015

Tel. prodejna Jeremenkova ul. 775 863 478

sídliště 8. května - Jeremenkova 21 Šumperk, 
www.agroholding.cz

NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ    NEDĚLNÍ PRODEJ
ČERSTVÉ PEČIVO     ČERSTVÉ PEČIVO      ČERSTVÉ PEČIVO

Vážení zákazníci,
nabízíme vám hovězí maso špičkové kvality ze speciálního masného plemene Piemontese, které  pro 
své vynikající kulinářské vlastnosti masa doporučují ti nejlepší šéfkuchaři na celém světě. I vy tak máte 
možnost ochutnat italskou národní pochoutku. Maso tohoto plemene vyniká křehkostí, snadnou 
a rychlou kuchyňskou úpravou a je velmi jemné s minimálním obsahem tuku. Chovatelem zvířat 
a dodavatelem masa je Zemědělské družstvo „Agroholding“ se sídlem v Bernarticích, které je nositelem 
„Pečeti zdraví z jesenických hor“. Zvířata jsou chována způsobem, který má velký vliv na kvalitu masa. Jsou 
porážena pouze mladá zvířata a maso je pečlivě vychlazeno, aby proběhlo řádné zrání při optimální 
teplotě. Takto ošetřené maso je předloženo zákazníkovi ke konzumaci. Je možno jej zakoupit bourané, 
nebo jako speciální hovězí balíček  o celkové váze asi 5 kg, kde je poměr 2 kg zadního masa, 2 kg 
předního masa a 1 kg masa polévkového.  KDO SI KOUPÍ, URČITĚ NEPROHLOUPÍ A RÁD SE VRÁTÍ

MÁŠ-LI CHUŤ, KŘUPAVÉ PEČIVO SI KUP!!!
V naší prodejně máte jistotu nákupu kvalitní a prověřené nabídky potravin z produkce našeho 

družstva bez rizika nejasného původu a složení.
Nabízíme pečivo z vlastní pšenice a  pekárny, vepřové a hovězí maso z vlastního chovu 

špičkové kvality a uzeninu předního polského výrobce.

Seznam výrobků s platnou cenou od 20.12. 2013 do 9.1. 2014
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!   SUPER CENA!!!  ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀ ◀◀

Vepřová krkovice s kostí ................................................................................. 94,90 Kč       
ČERSTVÉ PEČIVO
Bageta sypaná 90 g............................................................................................................................................4,90 Kč 
Bageta žitná 100 g..............................................................................................................................................4,90 Kč
Vánočka tuk. s roz. a mandlemi 400 g, bal.............................................................................................. 29,90 Kč
UZENINA, DRŮBEŽ A MRAŽENÉ VÝROBKY
Maso V + W 
Vysočina  ...........................................................................................................................................................................125,- Kč/1 kg
Moravské uzené ............................................................................................................................................................127,- Kč/1 kg
Krnovská šunka výběrová .........................................................................................................................................139,- Kč/1 kg 
Šunkový salám ...............................................................................................................................................................115,- Kč/1 kg
Warischova pečená klobása ....................................................................................................................................165,- Kč/1 kg
Mražené výrobky z Everestu
Hrášek  s mrkví Dione 350 g ............................................................................................................................................. 12,20 Kč
Filé alj.treska plátky 300 g .................................................................................................................................................. 31,90 Kč
Platýz bílé � lety 500 g .......................................................................................................................................................... 76,90 Kč
Kapr půlený vakuo .......................................................................................................................................................145,- Kč/1 kg
Pangasius � let 20% ........................................................................................................................................................82,- Kč/1 kg
Husa 3,6 kg mr ................................................................................................................................................................110,- Kč/1 kg
Kachna 2,2 kg bez drobů ............................................................................................................................................99,- Kč/1 kg

!!!!!!!!

Střední odborná škola Šumperk, 
Zemědělská 3
nabízí ve školním roce 2014/2015 možnost studia 4 oborů  zakončených maturitou

65-42-M/02  CeStovní ruCh

Obor formuje profesionálního pracovníka služeb cestovního ruchu, včetně jazykové přípravy, 
ekonomické přípravy, specifické přípravy pro turismus a pro práci manažera. Je možné zvolit 
zaměření na hotelový provoz.

16-01-M/01 ekologie a životní proStředí

Získanou kvalifikaci může absolvent uplatnit v chráněných krajinných oblastech a rezervacích, 
na referátech životního prostředí, v ekologických útvarech v oblasti ochrany vody, ovzduší a na-
kládání s odpady, nebo si vzdělání prohloubit studiem na VŠ. Součástí přihlášky je potvrzení 
o zdravotní způsobilosti.

41-41-M/01 agropodnikání

Výuka je orientována na podnikání v zemědělství a na rozvoj a obnovu venkova. Absolvent je 
schopen se uplatnit v provozech prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti,ve službách 
pro zemědělství a rozvoj venkova, v tvorbě a ochraně krajiny, v ekonomických útvarech soukro-
mých společností a firem. Součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti.

68-43-M/01  veřejnoSprávní činnoSt

Absolvent je připraven zajišťovat odborné činnosti jako referent samosprávy nebo státní správy 
na obecních, městských, krajských a  ústředních orgánech státní správy, na úřadech práce, živ-
nostenských úřadech, jako zaměstnanec soudu, notářství či exekutorských úřadů. 
Pouze dálková forma studia.

Možnost ubytování na domově mládeže a stravování přímo v areálu  školy.

dny otevřených dveří:  9. a 10. ledna 2014 od 13 do 17 hodin

kontakt:  tel.: 583 30 10 30, e-mail: sos@edusum.cz, http://www.edusum.cz

Mgr. Jolana Keprtová
8. května 20, Šumperk
Termíny dle objednání.

Tel.: 732 960 137
jolana.keprtova@seznam.cz

www.hubnutisradosti.cz

PORADNA ZDRAVÍ

DÁRKOVÉ POUKAZY 
NA HUBNUTÍ A MASÁŽE

Kontakt: 
Ing. Václav Baženov, 
daňový poradce
Nám. Míru 18, 
787 01 Šumperk
Tel.:  583 550 363
Mobil:  603 853 237
E-mail:  bazenov@tranumconsult.com

Vedení účetnictví
Zpracování mezd
Daňové poradenství

TRANUM CONSULT a.s.

www.tranumconsult.com

Redakce Šumperského zpravodaje  
krásné Vánoce, děkuje jim

 za jejich přízeň v letošním roce 
a těší se na spolupráci v roce 2014.
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Vaše realitní kancelář FORTEX REALITY
Jílová 1550/1  I  787 92 Šumperk

www.fortexreality.czmob.: 724 169 348   I   602 531 103   
tel.:  583 310 350   I   email: reality@fortex-ags.cz

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ A PRONÁJMU VŠECH NEMOVITOSTÍ

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

REALITNÍ KANCELÁŘ
FORTEX REALITY
Tel: 724 169 348

mob.: 602 531 103     tel.: 583 310 350     email: reality@fortex-ags.cz

Šumperk, Puškinova   1.150.000 Kč

Zábřeh, Havlíčkova  8 850.000 Kč Šumperk, Revoluční   3.800.000Kč

Šumperk, Evaldova   930.000 KčŠumperk, Erbenova  1.050.000 Kč Šumperk, Vrchlického   980.000 Kč  

Šumperk, AmerickáŠumperk, Reissova    930.000 Kč

• byt 2+1, OV, 2.patro, 56m2, balkon
• kompletní rekonstrukce celého bytu
• zahrádka před domem
• ihned volný

• byt 3+1  Zábřeh, DB, 3.patro,73m2

• lodžie, plast.okna,zděné jádro
• kuch. linka
• zateplený dům,vlastní kotelna

• byt 2+1, panel, OV, 1. patro, 56m2

• neprůchozí pokoje, celková 
   rekonstrukce vč. zděného jádra
• sklep, komora v mezipatře

• byt 2+1, OV, 1.patro, 56m2

•  zaskl. lodžie, neprůch. pokoje
• šatna v chodbě
• pův. stav, plast. okna, ihned volný

• luxusní mezonet.byt 3+kk, OV,115m2

• 2.patro, použité špičkové materiály 
   a moderní technologie 
• k bytu zahrada, garáž, garáž. stání

• byt 3+1, OV, 3. patro, panel, 76m2,
• balkon, plast. okna, v pokojích parkety
• zateplený dům, nízké náklady
• ihned volný

• pronájem byt 2+1, cihla, 3.patro,
• OV, 60m2, kompletní rekonstrukce
• vlastní plyn. kotel, nájemné 8.000Kč   
   vč. energií, kauce 10.000Kč

• byt 3+1, OV, 1.patro,73m2,
• balkon, panel, nová koupelna, plyn.
   kotel,plast.okna
• sklep, ihned volný

PROVIZE
0%

• byt 3+1, DB, ul. Pod Senovou
• 73 m2, 5. patro,   
• lodžie
• neprůchozí pokoje

• byt 3+1, DB, ul. Pod Senovou
• 73 m2, 5. patro,   
• lodžie
• neprůchozí pokoje

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk  830 000 Kč

Šumperk, Lidická  890.000 Kč

Postřelmov     1.650.000 Kč

Dlouhomilov  1.600.000 Kč

Olšany   1.400.000 Kč

• byt 3+1
• panel, 4. patro, OV, 63m2, balkon
• část. rekonstrukce, sklep
• plast. okna, vestav. skříně

• řadový RD 4+1, garáž, CP 366m2

• celopodsklepený, část. rekonstrukce
• kotel na TP, plyn, v domě, ihned volný

• rod. dům 5+1
• tzv. okál, patrový dům, celopodsklapený
• CP 1.218m2, 2x garáž, okrasná zahrada
• vytápění TP+krb. kamna

• patrový RD 3+1, CP 1.007m2

• plast. okna, 2 x koupelna
• garáž, autodílna
• ihned volný

Sobotín  700.000 Kč

Šumperk   3.400.000 Kč 

Přejeme všem našim 
stávajícím 

i  budoucím klientům  
pohodové Vánoce 

a úspěšné vykročení 
do nového roku 2014

• byt 3+1
• panel, 4. patro, OV, 75m2, lodžie
• neprůchozí pokoje, nová kuch. linka
• plast. okna, nové parkety, vlast. kotelna

• bungalov 3+kk s garáží, CP 750m2, 
   ZP 150m2

• vytápění turbokotel a krb. kamna
• nedaleko centra, okrasná zahrada

Šumperk, Lidická
• pronájem byt 2+1, OV, 3 .patro, 56m2

• 2xlodžie, původ. stav, plast. okna, nábytek
• nájemné 7.500 Kč vč. energií, 
   kauce 10.000 Kč

Více, včetně nabídky komerčních objektů, na www.fortexreality.cz

FORTEX REALITY Jílová 1550/1     787 01 Šumperk

SLEVA

SLEVA

SLEVA

SLEVA

Tel. č.: 733 734 435

POSLEDNÍ VOLNÉ STAVEBNÍ
PARCELY V ŠUMPERKU - PANORAMA II

POSLEDNÍ ŘADOVÉ DOMY V ŠUMPERKU 
- SENOVÁ II

SENIORSKÉ APARTMÁNY

posledních 5 volných parcel
k výstavbě rodinného domu
velikost od 935 do 1062m2

dva dokončené domy k nastěhování ihned
4+kk s garáží, šatnou, dvěma lodžiemi 
a terasou, zahrádka
vlastní plynový kotel
dva nedokončené domy, možnost 
dokončení dle Vašich představ
atraktivní lokalita, výborná dostupnost, 
kompletní občanská vybavenost

Družstevní byty pro seniory  1+kk, 2+kk
Připravované lokality: Nový Malín, Hrabová, 
Úsov, Mírov, Ruda nad Moravou.
Nově také Šumperk

kompletně zasíťováno
atraktivní lokalita, blízko centra
do konce roku bez 
DPH 21%!!!!

Tel.: +420 775 726 162
www.invia.cz

ŠUMPERK

Ing. Eva Sedláčková 
Starobranská 16 (naproti Úřadu práce)
78701 Šumperk
eva.sedlackova@ca.invia.cz

Zájezdy od více než
300 ověřených CK

Nově otevřena 

PRODEJNA 
S ODĚVY
v Šumperku - Palác Schönberg 
(bývalé Kenvelo).
DÁMSKÁ, PÁNSKÁ 
A DĚTSKÁ KONFEKCE 
Dámská - do velikosti 52

Přejeme Vám 
krásné VÁNOCE 
a šťastný NOVÝ 
ROK 2014

Nově otevřena

PRODEJNA 
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Termální lázně Velké Losiny – místo 
pro Vaše zdraví a rodinnou pohodu

Termální lázně Velké Losiny se nově 
zařadily mezi místa, která mohou po-
skytnout plně či částečně hrazené lé-
čebně rehabilitační pobyty pro dospělé 
i dětské pacienty s dermatologickými 
potížemi.

Patří sem zejména chronická kožní 
onemocnění, jako jsou lupénka, kon-
taktní či atopický ekzém, keratodermis, 
neurodermis, ale také stavy po popále-
ninách. To vše díky zdejším unikátním 
termálním pramenům s nejvyšší kon-
centrací rozpuštěných sirných slouče-
nin v České republice. Garantem této 
léčby je primář kožního oddělení Šum-
perské nemocnice MUDr. Drlík. Ter-
mální lázně Velké Losiny doporučují 
příspěvkovou lázeňskou péči a nabízejí 
skvělé výhody v období listopad 2013 

– květen 2014. U varianty s ubytová-
ním můžete získat až 4 dny zdarma. 
Příspěvkovou formu léčení mohou vy-
užít i klienti z nedalekého okolí, aniž by 
opustili pohodlí svého domova, s mož-
ností dojíždět. Klient může čerpat pro-
cedury i v odpoledních hodinách, má 
také možnost zajištění oběda bezplat-
ně. Vedoucí lékař lázní MUDr. Vilhelm 
doporučuje tuto formu léčení jako vel-
mi efektivní rehabilitaci.

Lázeňské sanatorium Šárka v areá-
lu lázeňského parku přijímá stále více 
klientů po operaci velkých kloubů, 
kyčlí a kolen ze Šumperské nemoc-
nice, kteří zde absolvují intenzivní 
rehabilitaci. Pooperační rehabilitace 
je garantována primářem ortopedic-
kého oddělení Šumperské nemocnice 
MUDr. Štěpánem.

Termální lázně Velké Losiny Vás 
zvou také do vnitřního termálního 
bazénu, kde můžete na vlastní kůži vy-
zkoušet léčivou sílu losinské termální 
vody. Milovníky dobré kuchyně zveme 
do Wellness hotelu Diana. Gurmánské 

zážitky zaručí skvělý šéfkuchař a jeho 
vyhlášená kuchyně plná specialit. Well-
ness hotel Diana je také specialistou pro  
konání firemních akcí, kongresů a také 
svateb a rodinných oslav. Ve Wellness ho-
telu Diana můžete navštívit také well-
ness a fitness centrum nebo saunu.

V září letošního roku byla zaháje-
na výstavba jedinečného Termálního 
parku o rozloze 6000 m2, který v Čes-
ké republice nemá obdoby. Unikátní 
komplex venkovních i vnitřních ba-
zénů a dětských brouzdališť na ploše 
2500 m2 bude naplněn výhradně vodou 
z místních termálních pramenů. Po-
dobný vodní park s celoročním provo-
zem dosud u nás neexistuje. Výstavba 
projektu probíhá na místě dosavadního 
venkovního koupaliště v areálu lázeň-
ského parku.

A nakonec máme pro Vás také skvě-
lý tip na Vánoce. Hledáte vhodný dárek 
pro své blízké nebo obchodní partne-
ry? Dárkový poukaz nebo dárkový šek 
je originálním dárkem v podobě lázeň-
ského a wellness zážitku.

ROYAL SPA - hrdý partner nového TK PRIS tenis Šumperk, jenž trénuje v hale u zimního stadionu.

www.lazne-losiny.cz      www.diana-losiny.cz

DŮM SLUŽEB „MORAVANKA“    
*NEKUŘÁCKÁ KAVÁRNA MORAVANKA*
Po-Pá 7.30-19hod
TEL.: 777 726 612
* DĚTSKÝ KOUTEK  
* SNÍDAŇOVÉ MENU
* KÁVA PRO OPRAVDOVÉ LABUŽNÍKY * ČERSTVÉ ZÁKUSKY

* JAPONSKÝ MATCHA ČAJ  * DÁRKOVÉ BALÍČKY
* ZDRAVÉ BYLIN. KOŘENÍ  * MORAVSKÉ VÍNEČKO
AKCE PRO ŽENY-MARY KAY, PARTYLITE, JUST, 

BAZÁRKY, KURZY NOŠENÍ DĚTÍ V ŠÁTKU,
OCHUTNÁVKY MATCHA ČAJŮ, KOŘENÍ,        

MOŽNOST OBJEDNÁNÍ ŠKOLENÍ, OSLAV….

* NEHTOVÉ STUDIO VIOLET *
IRENA HÝBNEROVÁ, TEL.: 776 215 955

PROVOZNÍ DOBA DLE OBJEDNÁVEK, PO DOHODĚ 
I O VÍKENDU

PEDIKÚRA MOKRÁ KOMBINOVANÁ
NEHTOVÁ PROTETIKA

KOREKCE DEFORMOVANÝCH NEHTŮ NOHOU
MANIKÚRA

MODELÁŽ NEHTŮ
WWW.VIOLET-NEHTY.CZ

NAJDETE NÁS NA UL. REVOLUČNÍ 1732/25, ŠUMPERK

2 kávy 
za cenu 1

již 23 let jsme s Vámi 
objednávky a info na email: dacosumperk@seznam.cz

RENOVACE PARKET, ÚDRŽBA 
- broušení, lakování, Bona systém
MYTÍ, VOSKOVÁNÍ PVC, DLAŽEB 
- nanášení ochranných vosků, leštění
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ 
- hloubkové čištění pro hotely, domácnosti
PŮJČOVNA ČISTICÍCH STROJŮ 
! NOVINKA - PŮJČOVNA S DOVOZEM !
PRODEJ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ
NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

! NOVINKA - PŮJČOVNA S DOVOZEM !

NA KOBERCE, PARKETY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY

BONA 
SPRAY MOP

na všechny 
typy podlah

Ideální 
vánoční 

dárek
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www.� nske-drevostavby.cz
www.interiery-centrum.cz

GARANTUJEME

Panty BLUM s dotlumením  ZDARMA

 kuchyně
nábytek

 okna
dveře

spotřebiče
dřevostavby
INTEA nova s.r.o., 

Slovanská 3123/13, 787 01 Šumperk 
(naproti bývalému kinu Svět)

Wellnerova 3B, Olomouc
(naproti „Ušatému domu“)

telefon: 775 575 820, info@interiery-centrum.cz

Návrhy ve 3D ZDARMA

25 let záruka nebo 25 % sleva a nebo OBOJÍ
Zimní slevy ve výši až 69%

NEJLEVNĚJŠÍ 
NEJLEVNĚJŠÍ 

ZNAČKOVÉ 
ZNAČKOVÉ 

ČESKÉ KUCHYNĚ 
ČESKÉ KUCHYNĚ 

A NÁBYTEK V REGIONU

A NÁBYTEK V REGIONU

Všem našim zákazníkům děkujeme za jejich přízeň a přejeme 
krásné vánoční svátky a hodně spokojenosti v roce 2014.

Děkujeme 
že kupujete 
český nábytek

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

• právo občanské, rodinné a pracovní
• obchodní právo, konkursy a likvidace

• cenné papíry a právo směnečné
• právo veřejných zakázek

• autorské právo
• právo trestní

Šumperk, Kozinova 2
Tel.: 583 212 715, Fax.: 583 212 727

kancelar@advokati-kpv.cz
www. advokati-kpv.cz

Našich služeb mohou využít také 
organizace a fi rmy (např. montáž 
nábytku, drobné opravy apod.)!

IVA - IVA s.r.o.
Tel.: 777 845 294

Opět Vám zůstala klika 
v ruce, polička je pořád 

na skříni, kape kohoutek 
a manžel nemá čas?

Nevadí, je tu pro Vás

VÝROBA REKLAMY

Tel./fax: 583 212 335
Mob.: 602 540 411

e-mail: printima@printima.cz
www.printima.cz

Staňte se našimi fanoušky
na Facebooku!

inzerce.indd   1 13. 12. 2013   16:03:10

HIMÁLAJSKÁ SOLNÁ DESKA
Revoluce v přípravě steaků a grilovaného masa

Objednávejte na tel: 602 251 783,

e-mail: obchod@ftv-production.cz www.huberttv.cz

VČETNĚ 
KUCHAŘKY

Petr Kvapil
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❱  Disponujeme nejmodernější diagnostikou BOSCH FSA-720 ve spojení s ori-
ginálním diagnostickým programem BOSCH ESItronic.

❱  Jsme schopni diagnostikovat a následně 
opravit téměř všechna osobní a užitková 
vozidla.

❱  Je Vám také k dispozici stanice měření 
emisí včetně přípravy a zajištění STK.

❱  Možnost nákupu kvalitních náhradních 
dílů a autodoplňků v naší prodejně.

Navštivte nás nebo nás kontaktujte a přesvědčíte se sami!

AUTOSERVIS

AGREGA • Polní 46 • 789 61 Bludov
Tel.  +420 583 238 406 • +420 602 738 677
citroen@agrega.cz • bosch@agrega.cz
www.agrega.cz

RYCHLÁ
PROHLÍDKA
ZA 99,– Kč
(kontrola spodku vozidla, brzdového 
systému, náplní, osvětlení atd.) 

Komlexní služby pro vaše vozidlo

V BLUDOVĚ

AUTOSERVIS
komplexní služby pro vaše vozidlo

Firstname Surname
Job Title

TEL: +00 (0) 0 00 00 00 00
FAX: +00 (0) 0 00 00 00 00
MOBILE: +00 (0) 0 00 00 00 00
firstname.surname@citroen.country

DEALERSHIP NAME
ADRESS
ZIP CODE AND TOWN

Rychlá prohlídka 

Rychlá diagnostika

(kontrola spodku vozidla, brzdového 
systému, náplní, osvětlení atd.)

• Disponujeme nejmodernější diagnostikou BOSCH FSA-720 ve spojení s originálním
 diagnostickým programem BOSCH ESItronic.
• Jsme schopni diagnostikovat a následně
 opravit téměř všechna osobní a užitková
 vozidla.
• Je Vám také k dispozici stanice měření
 emisí včetně přípravy a zajištění STK.
• Možnost nákupu kvalitních náhradních
 dílů a autodoplňků v naší prodejně.

(načtení závad vozidla diagnostickým 
přístrojem BOSCH)

za 89 Kč

za 139 Kč
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 FONDAMENTAUX IDENTITAIRES_BASIC ELEMENTS OF THE IDENTITY

Bloc-marque couleur
Colour brand block

Le bloc-marque couleur Peugeot sur fond blanc 
est à privilégier. Il est composé de 2 éléments 
indissociables : 
– le symbole lion en noir,
– le logotype représenté par un dessin du lettrage 
PEUGEOT en lettres capitales bleues. 
Cette version du bloc-marque doit être reproduite 
exclusivement à partir des fi chiers informatiques 
originaux ci-joint.
N.B. : le bloc-marque est développé sous tracé vectoriel
afi n d’être reproduit sans risque d’altération.                    

The Peugeot colour brand block on a white 
background should be given priority. It is made 
up of 2 inseparable elements:
– the black lion symbol,
– the logo represented by the PEUGEOT lettering 
design in blue capitals.
This version of the brand block must be reproduced 
exclusively from the original electronic fi les enclosed.
N.B.: The brand block is designed in vector image format 
to be reproduced without risk of alteration.
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      Le lettrage PEUGEOT_The PEUGEOT lettering 
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PRÁCE - 99,-
+ MATERIÁL

Nechte si vyměnit olej a � ltry VČAS!!!

VÝRAZNĚ NIŽŠÍ HODINOVÁ SAZBA 
U VOZIDEL STARŠÍCH 5 LET

Profesionální RENOVACE FAP/DPF FILTRŮ
za velmi příznivé ceny

JEZDĚTE 
LEVNĚJI

PROFESIONÁLNÍ PŘESTAVBY NA

ETHANOL      E85ETHANOL      E85


